
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst commissie Samenleving 

 
15 oktober 2013 

 
 
 
AANWEZIG: Mw. A. Brummer-van der Drift (VVD), Mw. J.C. Brouwers-Oosterbaan (VVD),  Dhr. S.M. Nieuwland (D66), Dhr. H.J.M. van 
Zon (D66), Mw. E.G.M. van de Weijer-Lambers (CDA), Mw. J.H. Ruitenberg-Alphenaar (PvdA), Mw. A.P. van der Have (HBB), Mw. I.H.J. 
Sabelis (GL), Dhr. J. Botter (wethouder), Dhr. R. Lubberts (Directeur Publiekszaken en Bedrijfsvoering) en Dhr. A. Schumacher 
(Directeur Ruimte en Welzijn). 
 
AFGEMELD: Dhr. M.B.H.J. Radix (VVD), Dhr. R.M.F. Ates (HBB), Dhr. J.F. Leuven (GL). 
 
VOORZITTER: Dhr. C.G.T.F.J. Leenders 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. E.B.C. van der Hoek 

 
 

1 Vaststellen agenda commissievergadering 15 oktober 2013 

 
De heer Radix (VVD) heeft zich afgemeld. 
De heer Ates heeft zich afgemeld. Mevrouw van der Have (HBB) vervangt hem.  
De heer Leuven heeft zich afgemeld en mevrouw Sabelis (GL) vervangt hem. 
 
Conclusie van de voorzitter: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2 Spreekrecht burgers 
 

Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

3 Begroting 2014 Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (A-stuk) 

 
De commissie stemt in met beantwoording van technische vragen door de dhr. C. Boon van 
Paswerk. 
 
Conclusie van de voorzitter: De begroting 2014 Werkvoorzieningsschap Zuid-
Kennemerland gaat als hamerstuk naar de raad van 31 oktober 2013. 



4 Beschikbaarstelling subsidie peuterspeelzalen 2e helft 2013 en vergoeding kosten 
ingebruikneming nieuwe locaties (C-stuk) 

Dit stuk is geagendeerd op verzoek van de VVD en GL. 
 
Mw. Brouwer stelt als eerste de kernvraag 

1- Hoever is het overleg over de nieuwe Verordening subsidiering voorschoolse voorzieningen en 
is al bekend hoe deze verordening er uit gaat zien? 

2- Heeft Casca ingestemd met onderhuur van een ruimte bij de Evenaar zodat het Merelnest op 
deze locatie haar peuterspeelzaal  kan voortzetten en indien dit niet het geval is, welke ander 
oplossingen zijn dan mogelijk? 

3- Casca stelt in haar brief van 26 juli jl. dat het peuterspeelzaalwerk volledig valt onder de 
paraplu van het sociaal-cultureel werk van de stichting Casca, de peuterspeelzaal 
medewerkers worden ook volgens de cao Welzijn betaald. Dit leidt ons inziens tot de vreemde 
en tevens ongewenste situatie dat wij als gemeente een stichting subsidiëren die vervolgens 
het functioneren van een al jaren succesvol opererende organisatie van participerende burgers 
lijkt te hinderen. Aansluitend op vraag 2, welke stappen zijn gezet c.q. gaan gezet worden om 
deze situatie te verbeteren? 

 
Mw. Sabelis stelt vervolgens de kernvraag 
Aan het slot van zijn subsidievoorstel concludeert de wethouder dat het gebrek aan 
samenwerking tussen Meerlnest en Casca teleurstellend is, maar dat de uitvoering van de 
beleidsuitgangspunten van het visiedocument niet in gevaar komt. Waar baseert de wethouder 
zijn optimisme op? 
 

Conclusie van de voorzitter: voldoende besproken. 
 
De conceptverordening subsidiering voorschoolse voorzieningen wordt gezonden aan de 
commissie Samenleving van 10 december 2013. 

5 Aanvraag subsidie verlichting voetbalveld Stichting Sportpark H.B.C. (C-stuk) 

Dit stuk is geagendeerd op verzoek van GL. 
 

Mw. Sabelis stelt de kernvraag 
Bij bespreking van het punt over de verlichting van HBC is toegezegd dat er mogelijk 
voorwaarden gesteld zouden worden aan omvang en lichtuitstraling van de aan te schaffen 
installatie. Hoe komt het dat er in de definitieve beslissing van B&W geen voorwaarden zijn 
opgenomen? En betekent dit nu dat HBC zonder enige beperking, geheel naar eigen inzicht een 
installatie kan plaatsen? 
 

Conclusie van de voorzitter: voldoende besproken. 
 
Toezegging: De wethouder stuurt de raadsleden de brief aan H.B.C. waarin de subsidie 
voor de verlichting van het voetbalveld wordt toegekend.  

6 Terugkoppeling uit het dagelijks bestuur en algemeen bestuur Paswerk 

 
Conclusie van de voorzitter: voldoende besproken. 
 
Toezegging: De wethouder stuurt een uitwerking van de vier scenario’s voor Paswerk aan 
de raadsleden na de presentatie van deze scenario’s aan het DB van Paswerk op 6 
november 2013.  

7 Terugkoppeling stand van zaken decentralisaties 

 

Conclusie van de voorzitter: voldoende besproken. 
 



8 Actiepuntenlijst 

 
12-22 Evaluatierapport combinatiefunctionaris – de informatie is verzonden aan de raadsleden 

en daarmee is het punt afgehandeld. 
13-08 Tennispark Groenendaal – de wethouder geeft in de commissievergadering van 

12 november 2013 meer informatie over de huurverhoging. 
13-10 Subsidie peuterspeelzalen – het C-stuk is toegezonden en het onderwerp is aan de orde 

geweest bij agendapunt 4 en afgehandeld. 
13-13 Commerciële aanbieder bibliotheekwerk – informatie over de kwaliteitseisen is verzonden 

en hiermee is het punt afgehandeld. 
13-14 De informatie over het lotingssysteem wordt deze week verzonden aan de raadsleden. 

9 Wat verder ter tafel komt 

 

Mw. A. Brummer-van der Drift vraagt naar aanleiding van het memo van STOPOZ naar de 
mogelijke financiële consequenties van het opzeggen van de overeenkomst met Spaarnesant. 
 
De wethouder bevestigt dat hij in de commissievergadering van 12 november 2013 met meer 
informatie komt over de financiële gevolgen van het opzeggen van de overeenkomst met 
Spaarnesant en met een voorstel tot de begrotingswijziging van STOPOZ. 

 
 
 


